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Apresentação

Caro leitor,

Eis que lhes apresento mais uma grande obra onde o fim justifica os meios... parece contradi-
tório e, em verdade o é. Produzir para ajudar a concretizar sonhos — eis o fim — me conduz ao 
esmero em cada pedacinho do que chamo de minha maior paixão: escrever — eis o meio.

Esse livro foi concebido à partir da solicitação, dos que chamo com muito carinho: de “meus 
pupilos”. Além do meu desejo de elaborar, mais uma vez, um material de qualidade e metodologia 
única: marcos jurídicos esquematizados e com comentários de fácil entendimento, onde o som da 
minha voz, se transforma em palavra escrita.

Para além de mim, trago outros tão apaixonados pela docência e, posso dizer sem pestanejar, 
quase parafraseando Karl Marx, que a escrita foi dedilhada a “oito mãos”. 

O objetivo principal é facilitar a caminhada daqueles que percorrem a trilha em busca da apro-
vação em concursos e residências na área da saúde e quiçá, transformar leitores em apaixonados 
pelas Políticas Públicas de Saúde.

Ao se debruçar na apreciação dessa obra, o leitor será conduzido através de recursos didáticos 
e metodológicos, tais como:

• Legislação Atualizada: as Políticas de Saúde utilizadas são, em sua totalidade, as mais recentes e 
contemplam todas as atualizações pertinentes, até a revisão final do livro;

• Legislação Esquematizada em mapas mentais e Fluxogramas: consiste na apresentação dos mar-
cos jurídicos na íntegra, com recursos gráficos, que facilitarão a ativação da memória visual e 
consequentemente a fixação dos conteúdos; 

• Questão comentada alternativa por alternativa: as questões utilizadas para fixação do aprendi-
zado são apresentadas com comentários por alternativa, salvo aquelas que não ensejem essa 
possibilidade.

Desejo que, através desse trabalho, não sejam propagados apenas conhecimentos — que já é 
um resultado positivo — mas que sejam alcançados tantos outros desejos. Sei que a vida “é real 
e de viés”, mas você pode escolher: ficar parado ou percorrer as trilhas do caminho, carregando 
consigo resiliência, paz de espírito, sabedoria e paciência, como ferramentas para chegar ao seu 
melhor resultado.

Natale Oliveira de Souza e Carlos Ambrosio da Cruz Santos
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02
CAPÍTULO

Portaria nº 2.436/17 – Política Nacional  
da Atenção Básica
Jakeline Borges Reis dos Santos e Natale Oliveira de Souza

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Básica – AB, é o primeiro nível do sistema, considerada porta preferencial de entra-
da, centro de comunicação e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde – RAS. Deve ser desenvolvi-
da com base territorial e população definida (adscrita), onde os indivíduos, família e coletividade 
têm acesso a equipes multiprofissionais que, desenvolverão suas ações seguindo os princípios e 
diretrizes do SUS, além dos específicos descritos na portaria que dispõe sobre a AB.

As ações da AB, são logitudinais, ou seja, os indivíduos devem ser acompanhados em todo seu 
ciclo de vida. No entanto, os problemas agudos não são o foco do primeiro nível do sistema – a AB, 
e sim os problemas e as situações crônicas. Isso não quer dizer que os casos de urgência/emergên-
cia não serão atendidos nas unidades de saúde, mas devem ser referenciados para as instituições 
que darão resolutividade a estas situações.

Em 2017, depois de ampla discussão, foi aprovada a NOVA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO 
BÁSICA, através da Portaria 2436 de 21 de setembro de 2017. 

Muitas mudanças, principalmente no que tange à conformação de novas estruturas (equipes) 
para operacionalizar as ações deste nível do sistema, às atribuições, papel e conformação das 
equipes, principalmente o ACS – Agente Comunitário de Saúde.

2. A NOVA PNAB: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a or-
ganização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 1º  Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, com vistas 
à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do compo-
nente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS.

Parágrafo único. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica – 
AB e Atenção Primária à Saúde – APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma 
a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Essa nova Política ratifica que os termos Atenção Básica e Atenção Primária são equivalentes.
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Termos equivalentes

COMENTÁRIO

A Atenção Básica é o primeiro nível da atenção, considerada porta de entrada preferen-
cial e ordenadora Rede de Atenção à Saúde.

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 
danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 
território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Atenção Básica

Conjunto de ações individuais,
familiares e coletivas. 

Que envolvem ações de:

Promoção Prevenção Proteção Diagnóstico

Reabilitação
Redução
de danos

Cuidados
Paliativos

Vigilância
em Saúde

Desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão quali�cada

Realizada com equipe multipro�ssional

Dirigida à população em território de�nido, sobre as quais 
as equipes assumem responsabilidade sanitária.
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COMENTÁRIO

A Atenção Básica tem papel fundamental na Rede de Atenção à Saúde, como principal 
porta de entrada e coordenadora do cuidado. Mas, além disso, o processo de trabalho está 
intimamente relacionado ao cuidado com o indivíduo dentro do contexto de vida, incluin-
do território, trabalho, família, desejos e particularidades. Utiliza tecnologia leve de cuida-
do, mas de uma complexidade tamanha. Os profissionais são vinculados e conhecidos por 
aqueles que residem no território adscrito, levando em consideração os fatores determinan-
tes e condicionantes do processo saúde-doença individual, familiar e coletivo.

Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

I – Princípios

a) Universalidade;

b) Equidade;

c) Integralidade.

II – Diretrizes

a) Regionalização e Hierarquização:

b) Territorialização;

c) População Adscrita;

d) Cuidado centrado na pessoa;

e) Resolutividade;

f ) Longitudinalidade do cuidado;

g) Coordenação do cuidado;

h) Ordenação da rede e

i) Participação da comunidade.
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I – Princípios

a) Universalidade;

b) Equidade;

c) Integralidade.

II – Diretrizes

a) Regionalização e Hierarquização:

b) Territorialização;

c) População Adscrita;

d) Cuidado centrado na pessoa;

e) Resolutividade;

f ) Longitudinalidade do cuidado;

g) Coordenação do cuidado;

h) Ordenação da rede e

i) Participação da comunidade.

A Atenção Básica, enquanto nível de atenção do sistema, deve seguir os preceitos do 
SUS, ou seja, os princípios e diretrizes preconizados nos artigos constitucionais e nas leis 
orgânicas da saúde.


